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FIŞA DISCIPLINEI 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Vest din Timişoara 

1.2 Facultatea / Departamentul Facultatea de Drept  

1.3 Departamentul Departamentul de Drept Privat 

1.4 Domeniul de studii Drept 

1.5 Ciclul de studii Masterat 

1.6 Programul de studii / Calificarea Drept 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul asigurărilor  

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. Univ. dr. Irina Sferdian 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Prof.univ.dr. Irina Sferdian 

2.4 Anul de 

studiu 

I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E. 2.7 Regimul disciplinei DI 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de 

învăţământ 

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 60 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 8 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15 

Tutoriat  7 

Examinări  10 

Alte activităţi…………………………………… - 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Numărul de credite 5 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  - 

4.2 de competenţe  - 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 de desfăşurare a cursului  - 

5.2 de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 

 - 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
o
m

p
et

en
ţe

 p
ro

fe
si

o
n
al

e - Definirea conceptelor si analiza acestora, precum si a metodelor si teoriilor utilizate 

in interpretarea si compararea instituțiilor dreptului asigurărilor; 

- Indentificarea și enunțarea principalelor teorii si cazuri din practica judiciară (spețe) 

specifice dreptului asigurarilor; 

- Descrierea aprofundată(detaliată) a conceptelor, teoriilor, paradigmelor si 

metodologiilor din domeniul dreptului asigurărilor; 

- evaluarea critică și analiza textelor din legislație, doctrină și jurisprudență în materia 

dreptului asigurărilor, referitoare la o problemă de drept concretă;  

- elaborarea unui studiu şi / sau proiect profesional privind încadrarea juridică a unei 

situaţii de fapt, în material dreptului asigurărilor. 

C
o
m

p
et

en
ţe

 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 Abordarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât si practică - a 

unor situații-problemă cu grad ridicat de complexitate, în vederea soluționării eficiente a 

acestora, cu respectarea normelor deontologice;  

 Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă (cu elemente de 

interdisciplinaritate) 

 Utilizarea eficientă a resurselor de comunicare şi a surselor de informare şi de 

formare profesională asistată 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul 

general al 

disciplinei 

- transmiterea către studenți și însușirea de către aceștia a dispozițiilor legislative din 

materia dreptului asigurărilor, precum și deprinderea de către aceștia a metodelor de 

cercetare și a paradigmelor de lucru din acest domeniu 

7.2 Obiectivele 

specifice 

 - însușirea și folosirea optimă de către studenți a conceptelor, teoriilor, 

principiilor şi metodelor specifice dreptului civil, în materia contractului de asigurare; 

 - transmiterea și interpretarea legislaţiei civile româneşti, în materia dreptului 

asigurărilor, care să conducă la cunoaşterea acesteia de către studenți; 

 - prezentarea, analizarea, interpretarea, corelarea şi compararea instituţiilor 

juridice din dreptul civil naţional și din dreptul comparat în materia dreptului 

asigurărilor. 

8. Conţinuturi  

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

1. Asigurarea-concept, functii, clasificari  

Noţiunea, principiile, particularitățile, funcţiile asigurarilor 

Clasificarea asigurarilor: asigurari de viata si asigurari generale; 

asigurari obligatorii și asigurari facultative 

Aspectele tehnice ale asigurării 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

2. Reasigurarea 

Noțiunea de reasigurare 

Tipuri de reasigurare 

Efectele reasigurării 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

3. Părțile contractului de asigurare  
Asiguratul și contractantul asigurării 

Asigurătorul 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 
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4. Intermediarii in asigurare 

 

 

 

Agentii și subagentii de asigurare, contractual de agent 

Brokerii de asigurare, contractul de intermediare 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

5. Formarea, interpretarea și legea aplicabilă contractului de 

asigurare 

Definiția și caracterele juridice ale contractului de asigurare 

Incheierea contractului de asigurare 

Continutul și proba contractului de asigurare 

Interpretarea contractului de asigurare 

Legea aplicabilă contractului de asigurare 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

6. Condițiile generale ale contractului de asigurare 

Consimțămțantul la încheierea contractului de asigurare 

Capacitatea de a încheia un contract de asigurare 

Obiectul contractului de asigurare 

Cauza contractului de asigurare 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

7. Condițiile speciale de validtate ale contractului de 

asigurare 

Riscul 

Interesul asigurabil 

Prima de asigurare 

Suma asigurată 

 

 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

8. Particularitățile contractului de asigurare de bunuri  
Interesul asigurabil în asigurarea de bunuri 

Principiul despăgubirii 

Efectele contractului de asigurare de bunuri înainte de 

producerea riscului 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

9.Particularitățile contractului de asigurare de bunuri 

 Efectele contractului de asigurare după producerea riscului 

Plata despăgubirii 

Subrogația asigurătorului 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

10. Particularitățile contractului de asigurare de răspundere 

civilă 

Elementele contractului de asigurare de răspundere civilă 

Asigurări facultative de răspundere civilă 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

11. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 

pagubele produse terților prin accidente de vehicule RCA  
Reglementare și condiții de autorizare 

Răspunderea asigurătorului RCA 

Calitatea procesuală a asigurătorului 

 

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 
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12. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 

pagubele produse terților prin accidente de vehicule RCA 

Stabilirea și plata despăgubirii 

Subrogația asigurătorului în drepturile terțului plătit 

Fondul de protectie a victimelor străzii 

Cartea verde 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

13. Asigurarea creditului 

Riscul și interesul asigurabil în asigurarea creditului 

Teoria prejudiciului definitiv 

Comparații între unele tipuri de cauțiune și unele tipuri de 

asigurare a creditului  

 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

14. Asigurările de personae 

Asigurările de viață 

Asigurari de persoane, altele decât cele de viață 

Expunerea, conversația 

euristică, 

problematizarea, 

demonstrația logică 

2 ore 

 

8.2 Seminar  Metode de predare Observaţii 

1.  

Asigurarea-concept, functii, clasificari  

Noţiunea, principiile, particularitățile, funcţiile asigurarilor 

Clasificarea asigurarilor: asigurari de viata si asigurari generale; 

asigurari obligatorii și asigurari facultative 

Aspectele tehnice ale asigurării 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

2. Reasigurarea 

Noțiunea de reasigurare 

Tipuri de reasigurare 

Efectele reasigurării  

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

3.  Părțile contractului de asigurare  
Asiguratul și contractantul asigurării 

Asigurătorul 

  

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

4. Intermediarii in asigurare 

Agentii și subagentii de asigurare, contractual de agent 

Brokerii de asigurare, contractul de intermediare  

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

5. Formarea, interpretarea și legea aplicabilă contractului de 

asigurare 

Definiția și caracterele juridice ale contractului de asigurare 

Incheierea contractului de asigurare 

Continutul și proba contractului de asigurare 

Interpretarea contractului de asigurare 

Legea aplicabilă contractului de asigurare  

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

6. Condițiile generale ale contractului de asigurare 

Consimțămțantul la încheierea contractului de asigurare 

Capacitatea de a încheia un contract de asigurare 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

1 oră 
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Obiectul contractului de asigurare 

Cauza contractului de asigurare 

grupe, activitatea 

independentă 

7. Condițiile speciale de validtate ale contractului de 

asigurare 

Riscul 

Interesul asigurabil 

Prima de asigurare 

Suma asigurată 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

8. Particularitățile contractului de asigurare de bunuri  
Interesul asigurabil în asigurarea de bunuri 

Principiul despăgubirii 

Efectele contractului de asigurare de bunuri înainte de 

producerea riscului  

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

9. Particularitățile contractului de asigurare de bunuri 

 Efectele contractului de asigurare după producerea riscului 

Plata despăgubirii 

Subrogația asigurătorului   

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

10. Particularitățile contractului de asigurare de răspundere 

civilă 

Elementele contractului de asigurare de răspundere civilă 

Asigurări facultative de răspundere civilă  

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

11. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 

pagubele produse terților prin accidente de vehicule RCA  
Reglementare și condiții de autorizare 

Răspunderea asigurătorului RCA 

Calitatea procesuală a asigurătorului 

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

12. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru 

pagubele produse terților prin accidente de vehicule RCA 

Stabilirea și plata despăgubirii 

Subrogația asigurătorului în drepturile terțului plătit 

Fondul de protectie a victimelor străzii 

Cartea verde 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

13. Asigurarea creditului 

Riscul și interesul asigurabil în asigurarea creditului 

Teoria prejudiciului definitiv 

Comparații între unele tipuri de cauțiune și unele tipuri de 

asigurare a creditului  

 

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

14. Asigurările de personae 

Asigurările de viață 

Asigurari de persoane, altele decât cele de viață  

Exercițiul, studiul de 

caz, activitatea pe 

grupe, activitatea 

independentă 

1 oră 

   

Bibliografie 

Obligatorie :Irina Sferdian-Dreptul asigurarilor, ed.a 3-a, Edit. C.H. Beck, Bucuresti, 2019 
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Alternativă: I. Macovei, C. Macovei, Dreptul contractelor de asigurare, Edit. Universul Juridic, 

2020 

 

 

1. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 

programului 

Întreaga activitate didactică aferentă disciplinei Dreptul asigurarilor este îndreptată înspre dobândirea de 

către studenți a unor competențe profesionale și transversale care să le asigure acestora, la finalul studiilor 

ciclului de masterat, integrarea cât mai facilă pe piața muncii, în toate domeniile de activitate specifice. 

2.  Evaluare 

Tip 

activitate 

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs Se verifică îndeplinirea de 

către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanță 

Evaluare orală 100% 

   

10.5 

Seminar  

Se verifică îndeplinirea de 

către fiecare student a 

standardelor minime de 

performanță 

Evaluarea în urma chestionării orale a 

acestuia cu privire la problemele ridicate 

în doctrină și în jurisprudență în materia 

asigurarilor 

 

   

10.6 Standarde minime de performanţă 

-  Analiza teoretico-practică si soluționarea unei probleme concrete si complexe de dreptul 

asigurarilor 

 

Data completării 

18.09.2021 

Semnătura titularului de curs 

prof. dr. Irina Sferdian 

Semnătura titularului de 

seminar 

 

prof. dr. Irina Sferdian 

   

Data avizării în departament 

21.09.2021 

Semnătura directorului departamentului 

conf. dr. Florin I. Mangu 
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